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Απόφαση στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-244/10 και 245/10
Mesopotamia Broadcast A/S METV και Roj TV A/S κατά 

Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας
 

Η Γερµανία δεν µπορεί να εµποδίσει την αναµετάδοση επί του εδάφους της 
εκποµπών σε κουρδική γλώσσα, τις οποίες µεταδίδει ο Roj TV από τη ∆ανία 

Πάντως, στο µέτρο που η αναµετάδοση των εκποµπών αυτών δεν εµποδίζεται, η Γερµανία µπορεί 
να απαγορεύσει, επί του εδάφους της, τις δραστηριότητες του Roj TV και της Mesopotamia 

Broadcast ως σωµατείων 

Η οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» 1 αποσκοπεί στην κατάργηση των εµποδίων της ελεύθερης 
µεταδόσεως των τηλεοπτικών εκποµπών στο εσωτερικό της Ένωσης. Η οδηγία προβλέπει ότι τα 
κράτη µέλη είναι αρµόδια να µεριµνούν για τη νοµιµότητα των δραστηριοτήτων των 
ραδιοτηλεοπτικών οργανισµών που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους. Οφείλουν, µεταξύ 
άλλων, να διασφαλίζουν ότι οι εκποµπές των οργανισµών αυτών δεν περιλαµβάνουν καµία 
παρότρυνση σε µίσος λόγω διαφορών φυλής, φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας. 

Επιπλέον, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να εµποδίζουν την αναµετάδοση στο έδαφός τους των 
εκποµπών που µεταδίδουν ραδιοτηλεοπτικοί οργανισµοί εγκατεστηµένοι σε άλλο κράτος µέλος για 
λόγους που έχουν σχέση µε την παρότρυνση σε µίσος, η εκτίµηση της οποίας απόκειται, σύµφωνα 
µε την οδηγία, στο τελευταίο αυτό κράτος.  

Η δανική εταιρία Mesopotamia Broadcast είναι κάτοχος πλειόνων αδειών λειτουργίας τηλεοπτικών 
σταθµών στη ∆ανία. ∆ιαχειρίζεται τον τηλεοπτικό σταθµό Roj TV, ο οποίος είναι επίσης δανική 
εταιρία. Ο τηλεοπτικός αυτός σταθµός µεταδίδει µέσω δορυφόρου προγράµµατα κυρίως κουρδικής 
γλώσσας σε όλη την Ευρώπη και την Εγγύς Ανατολή. Τα προγράµµατα που µεταδίδει παράγονται, 
µεταξύ άλλων, από εταιρία που έχει την έδρα της στη Γερµανία. 

Το 2008, οι γερµανικές αρχές απαγόρευσαν στη Mesopotamia Broadcast να ασκεί, µε τη 
µεσολάβηση του Roj TV, οποιανδήποτε δραστηριότητα στη Γερµανία µε την αιτιολογία ότι οι 
εκποµπές του Roj TV υπονόµευαν την «ιδέα της αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ των λαών», όπως 
αυτή ορίζεται από το γερµανικό συνταγµατικό δίκαιο. Ο λόγος της απαγορεύσεως στηριζόταν στο 
γεγονός ότι τα προγράµµατα του Roj TV ωθούσαν στην επίλυση των διαφορών µεταξύ Κούρδων 
και Τούρκων –και στη Γερµανία– µε τη χρήση βίας και υποστήριζαν τις προσπάθειες του PKK 
(Εργατικού κόµµατος του Κουρδιστάν, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηρίσει ως 
τροµοκρατική οργάνωση) να στρατολογούνται νεαροί Κούρδοι στον ανταρτοπόλεµο κατά της 
∆ηµοκρατίας της Τουρκίας. 

Οι δύο εταιρίες ζήτησαν την ακύρωση της εν λόγω αποφάσεως ενώπιον των γερµανικών 
δικαστηρίων επικαλούµενες το γεγονός ότι, βάσει της οδηγίας, µόνον η ∆ανία µπορεί να ασκεί 
έλεγχο στις δραστηριότητές τους. 

Το Bundesverwaltungsgericht (Οµοσπονδιακό ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο, Γερµανία) ερωτά το 
∆ικαστήριο αν οι γερµανικές αρχές απαγόρευσαν νοµίµως τη δραστηριότητα της Mesopotamia 
Broadcast και του Roj TV. Το γερµανικό δικαστήριο ερωτά, κυρίως, αν η έννοια της φράσεως 
«παρότρυνση σε µίσος λόγω διαφορών φυλής, φύλου, θρησκείας ή ιθαγένειας», η ερµηνεία της 
                                                 
1  Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για τον συντονισµό ορισµένων νοµοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων 
(ΕΕ L 298, σ. 23), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1997 (ΕΕL 202, σ. 60). 
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οποίας απόκειται εν προκειµένω στις δανικές αρχές, περιλαµβάνει επίσης την υπονόµευση της 
«ιδέας της αµοιβαίας κατανοήσεως µεταξύ των λαών». 

Με τη σηµερινή απόφασή του, το ∆ικαστήριο ερµηνεύει την έννοια της φράσεως «παρότρυνση σε 
µίσος», την οποία διατυπώνει η οδηγία µε σκοπό να εµποδίσει οποιαδήποτε ιδεολογία που δεν 
σέβεται τις ανθρώπινες αξίες, ιδίως τις πρωτοβουλίες που εξυµνούν τη βία µέσω τροµοκρατικών 
πράξεων κατά συγκεκριµένης οµάδας προσώπων. Κατά το αιτούν δικαστήριο, όµως, η 
Mesopotamia Broadcast και ο Roj TV συµβάλλουν στην υποδαύλιση των βίαιων συγκρούσεων 
στην Τουρκία µεταξύ αυτών που ανήκουν στην τουρκική εθνότητα και εκείνων που ανήκουν στην 
κουρδική εθνότητα, καθώς και στην όξυνση των εντάσεων µεταξύ των Τούρκων και των Κούρδων 
που ζουν στη Γερµανία. Υπό τις συνθήκες αυτές, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι η συµπεριφορά της 
Mesopotamia Broadcast και του Roj TV, όπως περιγράφεται από το γερµανικό δικαστήριο, 
καλύπτεται από την έννοια της φράσεως «παρότρυνση σε µίσος».  

Πάντως, εν προκειµένω, το ∆ικαστήριο τονίζει ότι µόνον οι δανικές αρχές είναι αρµόδιες για να 
ελέγχουν αν η συµπεριφορά αυτή συνιστά πράγµατι «παρότρυνση σε µίσος» και να µεριµνούν 
ώστε οι εκποµπές του Roj TV να µη περιέχουν αυτή την παρότρυνση. 

Κατόπιν, το ∆ικαστήριο υπενθυµίζει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν διατάξεις που 
επιδιώκουν σκοπό δηµοσίας τάξεως και δεν αφορούν ειδικώς τη µετάδοση και τη διανοµή 
προγραµµάτων. Πάντως, τα κράτη µέλη δεν έχουν την εξουσία να εµποδίζουν την αναµετάδοση 
στην επικράτειά τους εκποµπών προερχοµένων από άλλο κράτος µέλος.  

Συναφώς, το ∆ικαστήριο διαπιστώνει ότι, σύµφωνα µε τις παρασχεθείσες από τη Γερµανική 
Κυβέρνηση πληροφορίες, τα αµφισβητούµενα µέτρα δεν αποσκοπούν να εµποδίζουν τις 
αναµεταδόσεις στη Γερµανία των τηλεοπτικών εκποµπών του Roj TV, αλλά απαγορεύουν τις 
δραστηριότητες επί του γερµανικού εδάφους του εν λόγω τηλεοπτικού σταθµού και της 
Mesopotamia Broadcast ως σωµατείων. 

Στο πλαίσιο αυτό, η λήψη και η ιδιωτική χρήση του προγράµµατος του Roj TV δεν απαγορεύονται 
και παραµένουν πράγµατι δυνατές στη Γερµανία. Εντούτοις, ως απαγορευθέν σωµατείο, ο Roj TV 
δεν µπορεί πλέον να διοργανώνει δραστηριότητες στη Γερµανία και οι δραστηριότητες προς 
όφελος του τηλεοπτικού αυτού σταθµού επίσης απαγορεύονται στο εν λόγω κράτος. Ειδικότερα, 
απαγορεύονται, εποµένως, η παραγωγή εκποµπών καθώς και η οργάνωση εκδηλώσεων που 
συνίστανται σε προβολές εκποµπών του Roj TV σε δηµόσιο χώρο, ιδίως σε ένα στάδιο, όπως και 
δραστηριότητες υποστηρίξεως επί του γερµανικού εδάφους. 

Κατά συνέπεια, το ∆ικαστήριο απαντά ότι τα µέτρα που ελήφθησαν κατά της Mesopotamia 
Broadcast και του Roj TV δεν αποτελούν, κατ’ αρχήν, εµπόδιο για την αναµετάδοση 
προγραµµάτων που µεταδίδει ο Roj TV από τη ∆ανία. Εντούτοις, το αιτούν δικαστήριο οφείλει να 
εξετάσει αν τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα που απορρέουν από την απόφαση απαγορεύσεως 
εµποδίζουν στην πράξη την αναµετάδοση των προγραµµάτων αυτών στη Γερµανία. 

 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών 
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν 
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της 
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. 
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του 
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει 
παρόµοιο ζήτηµα.  

 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο. 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία 
δηµοσιεύσεώς της  
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